
Повна назва: Правознавство 

Статус: Вибіркова 

Мета:формування у студентів необхідних знань, напрацьованих юридичною 

наукою і правовою практикою таких галузей сучасного права України: конституційне, 

цивільне, сімейне, трудове, кримінальне, міжнародне. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни:  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний та практичний матеріал; 

заняття проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань з правознавства та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  
Основи вчень про походження держави і 

права,основивчень про державу 
12 4 2 6 

2.  Основизагальноговчення про право 12 4 2 6 

3.  
Конституційне право – 

провіднагалузьнаціонального права України 
12 4 2 6 

4.  

Загальні засади трудового права, 

законодавствопро 

соціальнийзахистгромадянУкраїни 

14 4 2 8 

5.  
Загальні засади цивільного та сімейного права 

України 
14 4 2 8 

6.  Кримінальне право України 14 4 2 8 

7.   Адміністративне право України 12 4 2 6 

 Всього 90 28 14 48 

 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

- основи теорії держави і права; 

- засади конституційного ладу України; 

- основні інститути окремих галузей права (трудового, адміністративного, 

цивільного, кримінального, міжнародного тощо); 

- основи нормативно-правового регулювання визначених сфер суспільних 

відносин (конституційних, управлінських, трудових, міжнародних тощо); 



вміти: 

- правильно тлумачитинормиосновнихгалузей права; 

- орієнтуватисявсистемі права та системізаконодавстваУкраїни; 

- аналізувати та застосовуватизнаннятеоретичнихпитань для 

пізнанняособливостей правового регулюваннярізних сфер суспільнихвідносин; 

- самостійнопоновлювати й поглиблюватисвоїзнання, обґрунтовувати свою 

правовупозицію. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредити ECTS. 

 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:усна відповідь на семінарських заняттях та перевірка 

письмового опитування на семінарських заняттях, підготовка і захист реферату. 

Протягом Х триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських заняттях, письмового 

опитування на семінарських заняттях. Підсумковий контрольз дисципліни 

«Правознавство» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку, в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  
Плановітерміниви

конання 
Форми контролю  

Максима-

льнакількі

сть 

балів 

ХІ триместр 

Усна відповідь на семінарських 

заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 35 

Письмове опитування протягом триместру Оцінювання 20 

Реферат 10-12 тиждень Захист реферату 15 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Панченко Сніжана Сергіївна, старший викладачкафедри історії та теорії держави і права 

ЧНУ ім. Петра Могили, приватний нотаріус. Стаж педагогічної діяльності – 15 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 30. З 2016 року є аспіранткою кафедри 

Цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, готує до 

захисту кандидатську дисертацію. 

Сфера наукових інтересів – конституційне право, право ЄС, права людини і громадянина. 


